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 عالن احلربإيف الصحف اإلسرائيلية: من الالمباالة اىل  BDSاحلملة ضد الـ

 1رندة حيدر  

 

 

أعلن رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو  أن احلملة التي تقودها  2015/ 6/6 يف 

]مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها[  تشكل خطراً  BDSحركة الـ

وقد شكل هذا اإلعالن بداية . على الشعب اليهودي وتهدف إىل نزع الشرعية عن الدولة اليهودية

حملة واسعة النطاق يف الصحف اإلسرائيلية التي مل تكن أغلبيتها، حتى ذلك التاريخ، تويل 

التي  ،لهذه احلركة ونشاطاتها باستثناء صحيفة "هآرتس" الليبرالية املستقلةاهتماماً خاصاً 

تقارير وحتليالت تتعلق بنشاطات احلركة وأفسحت مكاناً على صفحاتها ملناقشة أهداف نشرت  

السادات  -، وبعض مراكز األبحاث املتخصصة مثل مركز بيغن لها احلركة وسبل التصدي 

ي برز اهتمامه بهذه الظاهرة يف وقت مبكر، ومركز دراسات األمن للدراسات االستراتيجية الذ

                                                           

 محررة نشرة "مختارات من الصحف العبرية" الصادرة عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت 1 
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ها أنونشر عدداً من املقاالت والدراسات بش 2014 عام القومي الذي برز اهتمامه باحلركة  منذ

 وأقام ندوات عنها ولديه خبيرة خمتصة تتابع املوضوع بصورة دورية.  

السيما  ،رائيلية  باملوضوع بصورة ملحوظةازداد اهتمام الصحافة اليومية اإلس 2015عام ومنذ 

صحيفة "يسرائيل هَيوم" اجملانية التي يصدرها املليونير اليهودي شلدون أدلسون الصديق املقرب 

لبنيامين نتنياهو، والتي تعتبر اللسان الناطق بما يفكر فيه نتنياهو وما يريد أن يوصله إىل 

ة "يديعوت أحرونوت"، وهي من أكثر الصحف اجلمهور. كما برزت يف هذا اجملال أيضاَ صحيف

الصحيفة يف مطلع حزيران/يونيو هذه  نظمت إذ  اإلسرائيلية انتشاراً وقريبة إجماالً من الوسط. 

ونشرت  ،BDSحملة على صفحاتها هدفها توعية اجلمهور اإلسرائيلي على خماطر  حركة  2015

هر حزيران/يونيو وحده. وأنهت الصحيفة مقاالً يف ش 80حتت شعار "لنحارب املقاطعة" أكثر من 

افتتحه رئيس الدولة رؤوفين ريفلين وشارك فيه عدد  28/3/2016حملتها  بمؤتمر عقدته يف 

كبير من السياسيين اإلسرائيليين وسفراء الدول األجنبية والصحافيين واملهتمين باملوضوع، 

 خُصص ملناقشة أهداف احلركة وكيفية التصدي لها. 

 تمّ إعطاءوفيها  هذه احلملة أصداء متباينة بين اإلسرائيليين، فاعتبر البعض أنه بولغ  وقد تركت 

كانت مفيدة وفعالة  احلملة  أهمية كبيرة حلركة حمدودة التأثير؛ يف حين رأى البعض اآلخر أن

وجنحت يف إيقاظ وعي اجلمهور اإلسرائيلي وفتحت أعينه على خطر أساسي  يمكن أن تكون له 

 2ات سياسية واقتصادية وثقافية على مستقبل بلده.انعكاس

  

 حتريف أهداف احلملة واتهام نشطائها بالعداء للسامية

كان واضحاً أن هدفها األساسي هو حماربة االحتالل   2005سنة   BDSمنذ بدء نشاط حركة الـ

 عيدّاإلسرائيلي وفضح سياساته االستيطانية والعنصرية ضد الفلسطينيين وليس كما ي

زت احلملة كّاإلسرائيليون نزع الشرعية عن دولة إسرائيل وانكار حقها يف الوجود. وقد تر

                                                           

 2  Radoshitzk “Fighting the Boycott: BDS and the Media, INSS insight No 731,-Zipi Israeli, Michal Hatual
11/8/2015. 
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وحتريفها واتهامها بالعداء للسامية  هااإلسرائيلية ضد احلركة بصورة أساسية على تشويه أهداف

بأنهم من  وقادتها صهيونية ونشر الكراهية ضد اليهود، وتصوير زعماء حركة املقاطعةالو

يين املتطرفين املعادين للسامية والرافضين حق إسرائيل يف الوجود. فكتب جوناثان اليسار

السادات للدراسات االستراتيجية أن "النواة الصلبة للحملة تتكوّن –رينهولد الباحث يف مركز بيغن 

من عناصر يسارية راديكالية مناهضة للصهيونية ترفض وجود إسرائيل كدولة يهودية 

كّز عالنية على مسألتي االستيطان واستخدام إسرائيل املفرط للقوة بهدف توسيع وديمقراطية، وتر

فقد أحرز هؤالء بعض النجاحات على هذا الصعيد ألن هناك  ،رقعة التأييد للحملة. ويف الواقع

ويتابع الباحث نفسه: "ال تنبغي املبالغة يف  .3إجماعاً يف الغرب يعارض املشروع االستيطاين"

حملة املقاطعة الثقافية ألن دعم اجلمهور األميركي إلسرائيل كبير، وعلى الرغم من  تصوير نتائج

االنتقادات املوجهة إىل املشروع االستيطاين، يتعاطف الليبراليون األميركيون مع إسرائيل أكثر 

مما يتعاطفون مع الفلسطينيين، باستثناء الكنيسة البروتستاتنية. ويمكن القول إن املعركة 

 سية للمقاطعة هي يف أوروبا الغربية".األسا

يشرح الكاتبان مطوالً مساعي حملة  4ويف دراسة مطولة لكل من يهودا بن مئير وأيوان ألترمان

من أجل نزع الشرعية عن إسرائيل ويتحدثان عن األطراف األساسية التي تساهم يف   BDSالـ

واسعة النطاق وهي تشمل حماوالت لفرض كتبا: " املساعي التي تبذلها احلركة فحمالت املقاطعة، 

مقاطعة وعقوبات على إسرائيل يف اجملاالت اإلقتصادية والدبلوماسية واالجتماعية واألكاديمية 

ذكر تقرير نشرته جملة "دير شبيغل" أن شركة القطارات  2011أيار/مايو  10والفنية. يف 

للقطار السريع يربط بين تل أبيب  الوطنية األملانية قررت إنهاء تعاونها مع مشروع إنشاء خط

والقدس. والسبب أن القطار يعبر مناطق فلسطينية ويمكن أن يشكل خرقاً للقانون الدويل. ويبدو أن 

قرار الشركة التي تملكها احلكومة جاء بعد حملة ضغط استمرت أشهراً قامت بها جهات أملانية 

أجل السالم". ويتابع الكاتبان: "يف احلمالت وفلسطينية وإسرائيلية يف طليعتها "احتاد النساء من 

لنزع الشرعية عن إسرائيل يمكن مالحظة نوعين من املنظات غير احلكومية:  BDSالتي تشنها الـ

                                                           

 3 .231, 5/1/2014 .No ,Center Perspectives PaperJonathan Rynhold, “Winning the BDS Battle”, BESA  

جذوره، مظاهره، وكيفية مواجهته"، دارسة صادرة عن معهد دراسات األمن  -يهودا بن مئير واوان ألترمان، "تهديد نزع الشرعية 4 
 .)بالعبرية( 2011القومي، 
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تلك التي تهتم بصورة خاصة وحصرية بالقضية الفلسطينية؛ وتلك التي لديها جدول أعمال أكثر 

(، PCHR"املركز الفلسطيني حلقوق االنسان" )اتساعاً. من بين تنظيمات النوع األول يمكن ذكر 

(، CWPومنظمة "احلق"، ومنظمات إسرائيلية غير حكومية مثل "احتاد النساء من أجل السالم" )

وعدد كبير من املنظمات غير احلكومية من خارج املنطقة خاصة يف أوروبا ودول اإلحتاد 

واليات املتحدة ) يف والية سان ( ويف الساحل الغربي للبوجه خاص األوروبي )يف بريطانيا

فرانسيسكو بصورة خاصة(. وجند بين منظمات النوع الثاين منظمات غير حكومية معروفة مثل 

"أمنستي أنترناسيونال"". ويضيف الكاتبان: "تهدف حملة نزع الشرعية حلركة املقاطعة إىل خلق 

دولة بصفتها  سرائيل جو معاد إلسرائيل من خالل تشويه سمعتها وشيطنتها، عبر تصوير إ

عنصرية، فاشية، توتاليتارية ودولة أبرتهايد، وذلك من خالل نشاطات موجهة اىل جمموعات 

وسلطات ومنظمات موجودة يف شتى أنحاء العامل تستهدف شخصيات دبلوماسية واقتصادية 

و تصويرها وأكاديمية وثقافية إسرائيلية حمددة." ويرى الكاتبان أن األكثر إساءة اىل إسرائيل ه

 دولة أبرتهايد، ألن  ذلك يمكن أن يسمح  بمالحقتها أمام حمكمة اجلنايات الدولية.بصفتها  

اتهام مؤيدي حركة املقاطعة بالعداء للسامية والصهيونية وحق إسرائيل يف الوجود ال بيد أن  

دعم للحملة يستقيم مع وجود جهات كثيرة تعتبر صديقة إلسرائيل ضمن مؤيدي احلملة، وانتشار ال

وسط طالب اجلامعات األميركية وحتى داخل أوساط اليهود األميركيين. تفسر د.غابرييال برزين 

كتبت: "أدت ف هذه الظاهرة بأنها تعود اىل التغيرات التي طرأت على يهود الواليات املتحدة 

وتخلي قسم  التغيرات التي طرأت على يهود الواليات املتحدة اىل إنخفاض دعمهم لدولة إسرائيل

منهم عن الهوية القومية أو عن الصهيونية نتيجة انتقادات تتعلق بالقيم الديمقراطية وسياسة 

ستريت ]لوبي يهودي يساري مؤيد  -حكومتها. وضمن هذه األجواء يزدهر نشاط حركات مثل جي

قف وصوت السالم اليهودي الذين يتعاطفون  بال حدود  مع املو  BDSحلل الدولتين[ ونشطاء 

الفلسطيني ويدّعون بأن موقفهم يهدف إىل "إنقاذ إسرائيل من نفسها"". وتعزو الكاتبة أسباب هذا 

التغير وسط اجلالية اليهودية يف الواليات املتحدة إىل ارتفاع نسبة الزيجات اخملتلطة، والتعددية 
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األميركية، والعوملة وحركات 

االصالح التي تعتبر الدولة 

جتاه  الصهيونية وسياساتها

الفلسطينيين انتهاكاً 

 5للروحية الليبرالية".

 اجلدل اإلسرائيلي الداخلي 

الدائر  أظهر اجلدل اإلسرائيلي 

بشأن كيفية مواجهة حمالت 

املقاطعة التي تقوم بها 

عدم وجود   BDSحركة الـ

تتناول   رؤيا حكومية عميقة 

اجلذور الفعلية لهذه احلملة 

وأسباب انتشارها يف أوساط 

ب حركة املقاطعة يعود يف يعاأوروبية وأميركية على حد سواء. ويبدو أن العجز اإلسرائيلي عن است

بعض  أوجهه إىل العجز اإلسرائيلي عن فهم التغيرات التي طرأت على صورة إسرائيل على الساحة 

أكبر الدولية يف العقود األخيرة، وحتولها من دولة "صغيرة مضطهدة وسط أكثرية معادية"، إىل 

قوة عسكرية يف املنطقة وآخر سلطة احتالل كولونيالية. وبدأ املسؤولون يف إسرائيل يشعرون 

السيما بعد أن  ،بحاجتهم اىل بلورة سياسة واضحة املعامل للتصدي لهذه الظاهرة بصورة جدية

ا جدوى احلمالت الدعائية الرسمية احملرضة على احلركة واالتهامات العشوائية لهعدم   اتضح 

 بالعداء للسامية وللصهيونية.

                                                           

 16/5/2016"يسرائيل هَيوم"، غابرييال روزين، "يهود الواليات املتحدة واالبتعاد عن إسرائيل"،  5 
 :لالطالع على النص الكامل للمقال يمكن العودة إىل الرابط

2016.pdf-5-studies.org/sites/default/files/16-http://www.palestine 

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/16-5-2016.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/16-5-2016.pdf
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نتنياهو تشكيل طاقم وزاري خاص ملعاجلة ظاهرة املقاطعة بنيامين  شكّل قرار حكومة 

على اجلدية التي بدأت تتعاطى فيها احلكومة  اًمؤشر 2016تموز/يوليو  والتصدي لها يف 

ياهو بتخصيص مبلغ اإلسرائيلية مع ما تعتبره "خطراً على شرعيتها". وضمن هذا املسعى أمر نتن

. وكانت املسألة األساسية املطروحة على BDSمليون شيكل لشن حرب مضادة على  الـ 100

معرفة األسباب احلقيقية التي أدت إىل اتساع نطاق احلملة يف السنوات األخيرة هي  املسؤولين  

 .  لها  بهدف التصدي

اتساع حركة املقاطعة إىل جمود العملية املقاربة األوىل عزت  :مقاربتانيف هذا السياق وقد برزت 

السياسية التفاوضية مع الفلسطينيين واحلائط املسدود الذي وصلت اليه مساعي السالم منذ قدوم 

( حتت عنوان: 25/8/2016فكتب احمللل السياسي تسفي برئيل يف "هآرتس" ) ؛حكومة نتنياهو

آخذ يف النفاذ": "ليس هناك دولة يف  آخر دولة كولونياليةبصفتها  "صبر العامل إزاء إسرائيل 

العامل ترفض استقبال رئيس احلكومة اإلسرائيلية باستثناء الدول املعادية إلسرائيل. وليس هناك 

يف العامل من ينفي شرعية دولة إسرائيل كدولة لليهود بما يف ذلك أغلبية الدول العربية 

ي مساعدات خارجية إلسرائيل أو للتعاون واإلسالمية. وال يوجد يف األفق املنظور خطة لتقليص أ

فإن قرار اإلحتاد  ،التجاري معها ال يف اإلحتاد األوروبي وال يف الواليات املتحدة. ويف الواقع

األوروبي وسم منتجات املستوطنات يف املناطق احملتلة مل يتسبب بأضرار اقتصادية فعلية. من 

يميين إسرائيليين يف مؤتمرات دولية، الصحيح أن هناك جامعات ال تتحمس الستضافة أكاد

وهناك بعض شركات طعام ترفض شراء املنتجات اإلسرائيلية، لكن االستثمارات األجنبية يف 

. 2005مليار دوالر، أي ثالثة أضعاف ما كانت عليه سنة  285إسرائيل وصلت العام املاضي إىل 

عريض بأن السياسة التي تتبعها أمام هذه املعطيات، من الصعب إقناع اجلمهور اإلسرائيلي ال

الدولة يف املناطق تلحق بها ضرراً كبيراً، كما من الصعب إقناعه بخطورة حركة املقاطعة 

وتخويفه مما يمكن أن يحدث يف املستقبل. لكن على الرغم من ذلك، فإن وضع إسرائيل ليس جيداً؛ 

نازية، ال لكونها دولة دولة ضحايا احملرقة البصفتها  فإسرائيل حصلت على دعم العامل 

التكنولوجيا املتقدمة، ويستند حقها يف الوجود إىل أسس أخالقية تقوم على شعور معظم دول 

وهذا ما منحها الدعم الكبير يف مؤسسات األمم املتحدة، وكان السبب وراء وقوف  ،العامل بالذنب
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شهد  ظهور أجيال جديدة . بيد أن هذه الدول ت1967العامل إىل جانبها بعد حرب حزيران/يونيو 

أقل قدرة على فهم إسرائيل وضبط النفس جتاهها." ويخلص احمللل السياسي نفسه إىل أن: "ثمة 

مؤشرات كثيرة يف العامل تشير إىل أن صبر العامل بدأ ينفذ، وأن األجيال اجلديدة بدأت تعتبر 

 6إسرائيل اليوم آخر دولة كولونيالية يف العامل."

سياسة التمييز  للين اإلسرائيليين أن من أسباب اتساع نطاق املقاطعة كما رأى بعض احمل 

واستخدام اجليش اإلسرائيلي املفرط للقوة احملتلة  العنصري التي تمارسها إسرائيل يف املناطق 

يف موقع معهد دراسات األمن  "بلوغ"ضد الفلسطينيين. فكتبت ميشال هوتوال ردوشتسكي على 

أنه ال يمكن حماربة حركة املقاطعة من دون تفنيد حججها ضد إسرائيل املتعلقة بجدار  7القومي

ومن دون الرد على االحتجاجات التي قدمتها احلركة اىل املؤسسات الدولية ضد إسرائيل  ،الفصل

ز فيها بين املستوطنين والسكان الفلسطينيين يف توزيع املياه ويف شق يّالنتهاجها سياسة تم

وهذه االحتجاجات تأتي غالباً مدعومة باألرقام  ،منفصلة لليهود وأخرى للعربطرقات 

 وال يمكن حلكومة إسرائيل الرد على ذلك من خالل استخدام بروباغندا العداء للسامية.  ،واملعطيات

ن الرد على أفئة من املعلقين اإلسرائيليين الذين رأوا مقاربة أخرى، تبنتها  يف املقابل برزت 

ن يكون باتخاذ خطوات قمعية حازمة، من خالل املالحقة األمنية لنشطاء أاملقاطعة يجب حركة 

احلملة ومنع دخولهم إىل إسرائيل وقطع التمويل عنهم، وتشويه سمعتهم، والتصدي لهم على صعيد 

كتبت . ويف هذا السياق، اجلامعات يف العامل عبر ايجاد جمموعات ضغط يهودية مؤيدة إلسرائيل

( بعنوان: "من أجل حماربة حملة 3/6/2015اكمان يف مقال نشرته يف "يسرائيل اليوم" )النا ب

املقاطعة ضد إسرائيل يجب وقف التمويل": "إن من يقف وراء هذه احلملة هو التمويل الكبير الذي 

والذي من دونه ملا جنحوا يف جتنيد القوى البشرية وشن احلمالت القائمون عليها  يحصل عليه 

ئية على شبكات التواصل االجتماعي، وتأمين أجور احملامين وبطاقات السفر وأجهزة الدعا

التصوير وغيرها... إن االستراتيجية الفورية تفرض وقف الدعم الكبير الذي تقدمه منظمات تعمل 

وتشديد الرقابة على األموال واملساعدات االنسانية التي تقدم من جانب الدول  ،ضد إسرائيل
                                                           

 امل للمقال يمكن استخدام الرابط:لالطالع على النص  الك 6 

2016_1.pdf-8-studies.org/sites/default/files/26-http://www.palestine 

 7 http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=5193&Blogid=11705 

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/26-8-2016_1.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/26-8-2016_1.pdf
http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=5193&Blogid=11705
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حالة مسؤولين إسرائيليين كبار إكي ال تصل إىل منظمات معادية إلسرائيل تعمل على األوروبية 

 8على احملاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وترفض االعتراف بحق الشعب اإلسرائيلي بالسيادة".

اإللكتروين يف  "Wallaاقترح أفنر غالوب يف مقال نشره على موقع " ،من جهة أخرى

شن حملة  ،أن ننطلق إىل املعركة يجب أن نفهم من هو العدو" بعنوان: "قبل 8/2/2016

استخباراتية على املنظمات املعادية إلسرائيل يف أنحاء العامل، وقطع التمويل عن حمالت 

مؤشرات تدل على وجود صلة بين دول اخلليج وبين منظمات دولية   ، معتبراً أن هناكاملقاطعة

تمييز "على ضرورة  ،من جهة أخرى ،ددّن الكاتب شذات أجندة معادية بوضوح للسامية. لك

إسرائيل بين املنظمات املتطرفة املعادية لها وبين املعارضين للبناء يف املستوطنات وللحواجز 

الذين تصدمهم صور القتلى من ، العسكرية يف الضفة الغربية وللعمليات العسكرية يف قطاع غزة

من أن عدم مراعاة هذا الفارق يمكن ان ". وحذر "ولةاألطفال لكنهم ليسوا ضد وجود إسرائيل كد

يدفع باجملموعة األخيرة اىل أحضان حركة عزل إسرائيل 

 9ومقاطعتها."

دعا  إيتي رؤوفين يف "يسرائيل هَيوم"  ،ويف السياق عينه

( يف مقال بعنوان: "ضرورة وضح حد ملنح 9/8/2016)

إىل ضرورة عدم السماح  ،ة إسرائيل"التأشيرات السياحية لدخول سياح هدفهم تشويه سمع

عطى مثالً على أو ،نسانية دولية متعاطفة مع الفلسطينيين بدخول إسرائيلإجمعيات يف لناشطين 

(، وحركة التضامن EAPPIهذه املنظمات "برنامج املرافقة املسكونية يف فلسطين وإسرائيل" )

  BDS( التي تقود حملة الـAFSC" )(، و"جلنة خدمة الكنيسة الكويكرية األميركيةISMالدولية )

 10يف الواليات املتحدة األميركية.

 

                                                           

 لالطالع على النص الكامل للمقال يمكن استخدام الرابط: 8 

2015_0.pdf-6-fault/files/4studies.org/sites/de-http://www.palestine 

 من أجل قراءة النص الكامل للمقال يمكن استخدام الرابط التايل: 9 

2016_0.pdf-2-studies.org/sites/default/files/10-http://www.palestine 

 اءة النص الكامل للمقال يمكن استخدام الرابط:من أجل قر 10 

2016_0.pdf-2-studies.org/sites/default/files/10-http://www.palestine 

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/4-6-2015_0.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/4-6-2015_0.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/10-2-2016_0.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/10-2-2016_0.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/10-2-2016_0.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/10-2-2016_0.pdf
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 خالصة

 ،بما حققته على الصعيد الدويل فقط  ال تنحصر ا سبق أن أهمية حركة مقاطعة إسرائيل يظهر مم

جنحت يف أن تضع احلكومة  يف كونها تكمن أيضاً  الدبلوماسي واالقتصادي واألكاديمي، بل 

حتد من نوع خمتلف وفضحت ادعاءاتها بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة يف اإلسرائيلية أمام 

وكشفت أمام الرأي العام العاملي ممارساتها العنصرية والتعسفية ضد املدنيين  ،املنطقة

مستغلة  ،الفلسطينيين. وإسرائيل التي اعتادت على الدوام وقوف الرأي العام الدويل إىل جانبها

ية، وحالة الفوضى واالضطرابات التي تعم حالياً دول املنطقة وموجة التطرف ذكرى احملرقة الناز

ها هي اليوم جتد نفسها يف   الراديكايل اإلسالموي كي تصور نفسها واحة لالستقرار يف املنطقة، 

يف التغلغل داخل أوساط   BDSحرب تعجز عن مواجهتها ، يف ضوء النجاحات التي حققتها الـ

اجلاليات اليهودية وطالب اجلامعات األميركية، وفضحها الوجه وسط  حتى واسعة يف العامل 

 العنصري البشع إلسرائيل. 

ن العامل أ ىل إواالنتباه   ،جبار إسرائيل على اخلروج من قوقعتهاإيف   BDSلقد أفلحت حركة  الـ 

العامل ممارسات نتنياهو بخطر تنظيم" داعش" كي ينسى  ر، ومل يعد ينفع تلويح يّل وتغدّقد تب

 اجليش اإلسرائيلي جتاه املدنيين الفلسطينيين التي ال تقل توحشاً عن "داعش".

 


